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Дата на издаване: 10.02.2016 г., Версия: 1, Страници 12 от 12 

 

 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

 

1.1. Идентификатори на продукта в съответствие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Търговско наименование:  „CBA clean & fresh препарат за фаянс“ 

1.2. Идентифицирани употреби и употреби, които не се препоръчват 

1.2.1. Приложение:  Почистване на фаянс. 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват:  Не са идентифицирани.  

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

  Производител:  „Севън Топс БГ“ ООД 

  Адрес: България, гр. Пловдив, ул. “Санкт Петербург“ № 47 

  Телефон: 0359 32 64 18 64 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 00359 02 91 54 411 Университетската многопрофилна болница за  

 активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“. 

Ограничения за достъп: Без ограничения за достъп 24 часа в денонощието. 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

2.1.1. Kласифициране на сместa в съответствие с критериите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

2.1.1.1. Дефиниране съгласно чл. 2, т. 8:   Продуктът „CBA clean & fresh препарат за фаянс“ се определя като смес. 

2.1.1.2. Класифициране на сместа съгласно чл. 9 на  

Регламент (ЕО) № 1272/2008:   Сместа „CBA clean & fresh препарат за фаянс“ отговаря на критериите  за  

 класифициране  в категориите на опасност: Дразнене на очите, категория 2  

2.2. Елементи на етикета 

2.2.1. Елементи на етикетa в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008, отговарящи на класификацията  

  Пиктограма за опасност:     

                                                                                      

  Сигнална дума:                                                                 Внимание       

  Предупреждение за опасност: Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

  Препоръки за безопасност: P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с  

 вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има 

такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.  

 P337 + P313: При продължително дразнене на очите:  Потърсете медицински  

 съвет/помощ.  

2.2.2. Елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите  

2.2.2.1. Съдържание:  Анионни повърхностноактивни вещества по-малко от 5%; 

 Ароматни вещества1:  Не се изисква деклариране. 

                                                      
1 1) Ароматните вещества, които могат да предизвикат алергия се съдържат с концентрации по-ниски от пределната стойност 0,01 масови %, определена от Регламент (ЕО) 

№ 907/2006.  
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2.2.2.2. Адрес към уебсайт, където е публикуван  

Информационният фиш на съставките:   http://www.seventops.com 

2.3. Други опасности 

Оценка на съответствие с критериите за PBT: Вижте Раздел 12  

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

 

3.1. Вещества от значение за класификацията на сместа 

3.1.1. Вещества, включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Вижте Таблица 1. 

3.1.2. Вещества/смеси, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008, които 

са налични в концентрации, равни или по-високи от общите гранични стойности за съответните категории опасност. Вижте таблица 1  

Таблица 1 

Вещества,  

1) Химично найменование 

2) Наименование по IUPAC 

3) Наименование по INCI 

1) CAS № 

2) Индекс № 

3) RRN №  

 

Специфични  

пределни  

концентрации 

Cw/w [%] 

 

Класификация Регламент CLP 

Клас/категория 

опасност 

Код преду 

преждения 

за опасност 

1) Sodium carbonate 

2) Sodium carbonate 

3) SODIUM CARBONATE 

1) 497-19-8 

2) 011-005-00-2 

3) 01-2119485498-19-ХХХХ 

– 1% - 10% 

 

Eye Irrit. 2 

 

H319 

 

1) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium 

salts 

2) sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate 

3) SODIUM LAURETH SULFATE 

1) 68891-38-3 

2) - 

3) 01-2119488639-16-ХХХХ 

–  

0,1% - 1% 

Eye Dam. 1 

Skin Irrit. 2  

Aquatic Chronic 3 

H318 

H315 

H412 

1) Sodium hypochlorite solution 

2) 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid 

3) SODIUM HYPOCHLORITE 

 

 

1) 7681-52-9 

2) 017-011-00-1 

3) - 

 

 

C ≥ 5 %, EUH031 

 

 

 

 

0,1% - 1% 

 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

 

 

H314 

H400 

 

 

3.1.3. Вещества, за които има определени граници на експозиция на работното място в рамките на Общността (Вижте Раздел 8) 

  Calcium carbonate, CAS № 471-34-1  Веществото не отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент (ЕО)  

 № 1272/2008;  

3.1.4. Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите в Регламент (EО) 

№ 253/2011 (Вижте Раздел 12). 

    

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

4.1.1. Инструкции за първа помощ в зависимост от пътища на експозиция.        

  Вдишване При затруднено дишане осигурете достъп на чист въздух; 

  Контакт с кожата При дразнене на ръцете, измийте обилно с вода; 

  Контакт с очите Промивайте очите с течаща студена вода докато се отстраните ефекта на  

 дразнене; 

  Поглъщане Не предизвиквайте повръщане. Дайте мляко или вода. 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

 Вдишване - Ефекти: респираторно дразнене 

 - Симптоми:  рефлекторни отговори кихане, кашляне и други реакции 

  Контакт с кожата - Ефекти: възможно дразнене при чувствителна или наранена кожа 

 - Симптоми: Не са наблюдавани 

  Контакт с очите - Ефекти: дразнене  

                                                                                                                                                                                     
2) Съдържащите се в сместа ароматните вещества, които присъстват в списъка на веществата Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 от 30 ноември 2009 относно 

козметичните продукти са с максимални индивидуални концентрации, които не надвишават определените пределни стойности за продукти с отмиване. 

 

http://www.seventops.com/
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 - Симптоми: Възпаление на роговицата, съпроводено с болка, зачервяване и  

 оток. 

  Поглъщане - Ефекти: Остри реакции след перорално излагане, дължащи се образуване  

 на газове в стомаха.  Основните съставки Sodium carbonate и Calcium carbonate  

 попаднали в стомаха се неутрализират от наличната солна киселина, при което  

 се получават бикарбонатни аниони (HCO3
-) и въглероден диоксид (СО2).  

4.3. Указание за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално лечение 

4.3.1. Неотложни медицински грижи се изискват в случай на: Поглъщане при болка и подуване на стомаха; 

 Контакт с очите, при болка, зачервяване или оток:  

4.3.2. Специално лечение:  Лечението се определя от съответния медицински специалист въз основа на  

 данните в Информационния фиш на продукта и индивидуалността на пациента. 

 
 

  РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани в категориите опасност 2, запалими твърди вещества и запалими течности, както и в 

категориите опасност 3, оксидиращи твърди вещества и оксидиращи течности съгласно критериите на Регламент CLP.  

5.1. Пожарогасителни средства 

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства: Всички налични пожарогасителни средства. 

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства: Не са идентифицирани. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Потенциални опасностите, които могат да възникнат при  

горене на сместа:  Отделяне на вещества, притежаващи потенциално опасни свойства не са  

 идентифицирани.  

5.3. Съвети за пожарникарите 

5.3.1. Предпазните действия, които следва да се  

предприемат при гасенето на пожара:  Съобразете предпазните действия с горящите наоколо материали.  

5.3.2. Специалните предпазни средства:  ЛПС да отговарят на изискванията на Директива 89/686/СЕЕ. Да се използва 

 категория ЛПС, съответстваща на степента на риска, зависещ от 

 обкръжаващата среда. 

 

                       

  РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

 

Ответни мерки при разливи, течове или изпускане, с оглед предотвратяването или намаляването на неблагоприятните ефекти за хората, 

имуществото и околната среда. 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

6.1.1.1. Ответните мерки, предпазни средства и процедури при малки разливи 

6.1.1.1.1. Предпазни средства 

  Подходящи колективни предпазни средства: Да се осигури функциониране на обща нагнетателна вентилация;   

  Подходящи лични предпазни средства: Носете ЛПС. Вижте точка 8.2. 

6.1.1.1.2. Предпазни мерки 

  Подходящи колективни предпазни мерки: Поддържайте в изправност машините и съоръженията за производство.  

 Съхранявайте сместа и опакования продукт по начина препоръчан в Раздел 7; 

  Подходящи лични предпазни мерки: Спазвайте трудовата дисциплина. 

6.1.1.1.3. Процедури при спешни случай Ограничете разпрашаването, разпиляването на сместа и почистете съгласно 

  указанията в точка 6.3. 

6.1.1.2. Ответните мерки, предпазни средства и процедури при големи2 разливи 

6.1.1.2.1. Предпазни средства  

  Подходящи колективни предпазни средства: Освен ефективна вентилация, ако е необходимо осигурете достъп на чист 

                                                      
2 Производителя условно определя количествено „голям“ разлив, когато обемът на разлива оказва значително въздействие върху опасността. 
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 въздух; 

  Подходящи лични предпазни средства: Носете допълнителните ЛПС. Вижте точка 8.2.; 

6.1.1.2.2. Предпазни мерки 

  Подходящи колективни предпазни мерки: Спрете технологичната линия за производство и уведомете незабавно 

  лицата, отговорни за спешни случай; 

  Подходящи лични предпазни мерки: Спазвайте указанията на лицата, отговорни за спешни случай. 

6.1.1.2.3. Процедури при спешни случай Ограничете разпространяването на сместа. След като се уверите, че са  

 отстранени причините за аварията, почистете съгласно точка 6.3. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

6.1.2.1. Ответните мерки, предпазни средства и процедури при малки разливи 

6.1.2.1.1. Предпазни средства 

  Подходящи колективни предпазни средства: При необходимост изведете работниците от помещението; 

  Подходящи лични предпазни средства: Проверете качествата на ЛПС, който се използват аварийно. Сравнете  

 характеристиките на наличните ЛПС с характеристиките, описани в раздел 8,  

 точка 2. Осигурете съответните ЛПС на всички лица, заети по отстраняване, 

ограничаване и почистване на изпусната смес.  

6.1.2.1.2. Предпазни мерки Отстранете причината за изпускането. 

6.1.2.1.3. Процедури при спешни случай:  Контролирайте праха в работното помещение. Не се допускайте превишаване  

 на установените норми за производствен прах. Организирайте дейностите по  

 ограничаване и почистване, както и временно съхраняване на отпадъците.  

6.1.2.2. Ответните мерки, предпазни средства и процедури при големи разливи 

6.1.2.2.1. Предпазни средства Проверете ефективността на ЛПС; 

6.1.2.2.2. Предпазни мерки При необходимост евакуирайте работещите.  

6.1.2.2.3. Процедури при спешни случай: При изпускане на значителни количества в канализацията уведомете  

 местната или регионална пречиствателна станция.  При допускане на  

 замърсяване на околната среда уведомете РИОСВ. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Съвети относно предпазните мерки за опазване на околната среда, които следва да се предприемат във връзка с аварийни разливи и 

изпускане на сместа. Предпазване от замърсяване на:  

  Отточните канализации: Покрийте шахтите на отточните канализации; 

  Повърхностни и подпочвени води: Локализирайте разпространяването на сместа.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

6.3.1. Подходящите техники за почистване:  а) Съберете разпиления продукт механично или чрез изсмукване на с вакуумни 

машини; 

  б) Измийте замърсената повърхност с вода. 

6.3.2. Неутрализиране: Не е необходимо. Вижте раздел 9. 

6.3.3. Необходимо оборудване:  Монофазни и трифазни индустриални вакуумни машини.  

 

       

  РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

 

Предпазните мерки, които са целесъобразни по отношение на идентифицираните употреби, точка 1.1. 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

7.1.1. Мерки за предотвратяване на образуването на  

 аерозоли и прах: Съхранявайте сместа в плътно затворени опаковки. 

7.1.2. Мерки за предотвратяване работата с несъвместими  

 вещества или смеси: Не смесвайте детергента „CBA clean & fresh препарат за фаянс“ с кислол,  

  детергенти с ниско pH < 3, като детергенти за отстраняване на варовик. 

7.1.3. Мерки за предпазване от замърсяване на отточни  

 канализации: Отпадъка от сместа, генериран при аварийни ситуации, който не може да бъде  
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 оползотворен съберете (почистете) съгласно указанията в точка 6.3 и 

съхранявайте временно в подходящи, обозначени контейнери. Не допускайте 

освобождаване на отпадъка в отточната канализация. 

7.1.4. Съвети относно общата хигиена на труда: След употреба измийте ръцете обилно с вода. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

По отношение на реда и начина на съхранение на сместа с търговско наименование „CBA clean & fresh препарат за фаянс“, която е 

класифицирана в категория на опасност 2, Дразнене на очите в съответствие с критериите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Вижте раздел 

2) се прилагат общите изисквания към складовете и организация за съвместно съхранение на сместа, определени от Наредбата за реда и 

начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси3, раздел III. 

7.2.1. Осигуряване на адекватна вентилация и осветление,  

съгласно член 6, точка 3:  а) Вентилация: функциониране на локална или обща нагнетателна вентилация  

 в складовото помещение с цел регулиране на концентрацията на химичните 

агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната 

среда (Вижте Раздел 8, точка 1) се изиска, ако не е спазено условието съгласно 

Наредба4 13 член 1 (2)   

  б) Осветление: сместа не е чувствителна към светлина, сместа е устойчива при  

  експозиция на светлина. Вижте Раздел 10. 

7.2.2. Условия на съхранение: Съхранявайте сместа на сухо място в плътно затворени опаковки. 

  Препоръчителни температурни граници на съхранение: от 1С до 30С  

7.2.3. Складова категория5:  Сместа „CBA clean & fresh препарат за фаянс“ се класифицира в складова 

категория - СК 13, Негорими твърди вещества. 

7.2.4. Несъвместимости: Сместа да се съхранява разделно от вещества/смеси, класифицирани в  

  следните складови категории: 

  - СК 1: Експлозивни вещества, съответстващ ADR/RID Клас:1; 

  - СК 2В: Опаковки, съдържащи газ под налягане (Аерозолни опаковки),  

  съответстващ RID/ADR Клас: 2; 

  - СК 4А: Запалими твърди вещества, съответстващ ADR/RID Клас 4, Подклас 4.1; 

  - CK 5.1: Оксидиращи вещества, съответстващ ADR/RID Клас 5, Подклас 5.1; 

- СК 5.2: Органични пероксиди, съответстващ ADR/RID Клас 5 , Подклас 5.2; 

- СК 6.2: Опасни заразни вещества, съответстващ ADR/RID Клас 6, подклас 6.2; 

- СК 7: Радиоктивни вещества, съответстващ ADR/RID Клас 7. 

7.3. Специфична крайна употреба Употреба, различна от идентифицираната употреба, описана в точка 1.2 не е  

  предвидена. 

        

  РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

8.1. Параметри на контрол 

8.1.1. Националните гранични стойности на професионална експозиция, които съответстват на граничните стойности на професионална  

експозиция в Общността съгласно Директива 98/24/ЕО:  Таблица 2 

Таблица 2 

Химична идентичност на веществата Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работното място Правно основание 

Експозиция 8h  Експозиция 15 min 

Calcium carbonate, CAS № 471-34-1 10,0 mg/m3 не е определена Наредба 13 
 

8.2. Контрол на експозицията     

8.2.1. Подходящ инженерен контрол Осигуряване на локална и/или обща нагнетателна вентилация, ако е  

                                                      
3 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета от ПМС №152 от 30.05.2011 г. (Обн. ДВ. бр. 43 от 7 юни 2011 г.) 

4 НАРЕДБА № 13  от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, в сила от 31.01.2005 г. 

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г.) 

5 При класифициране на веществата/ смесите в съответна складова категория с  предимство се разглеждат тези опасни свойства, които налагат прилагането на особени 

мерки по отношение на защита от пожар, както свойствата, определящи токсични ефекти и необратими ефекти на въздействие при експозиция. Складови категории не са 

еднозначни на категориите опасност, дефинирани от Регламент CLP, ориентирани са към разделяне на класове съгласно ADR, и са обхванати в общо девет категории. 

Позоваване: Ръководство за складиране на химични вещества и препарати (София – 2006 г.)   
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  необходимо и допълнително вентилиране по механичен начин. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства:  таблица 3...... 

Таблица 3 

Експозиция на  

„Д-р Фреш OV 

прахообразен 

 почистващ препарат“

Защита на 

Очи/лице: 

Предпазни очила, в 

съответствие с EN 166 

Ръце: 

Предпазни ръкавици, одобрени в  

съответствие с EN 374 

Крака/ тяло: 

Защитно облекло съгласно 

Директива 89/686/ЕИО 

Дихателни пътища:  

Респиратор,  

в съответствие с EN 143 

Аварийна ситуация Защитни очила със  

странични 

предпазители 

Материал: Нитрилен каучук; 

Минимална дебелина на слоя: 0,11 mm 

Период на издръжливост: 480 min 

- малък разлив: Категория 1;  

- голям разлив: Категория 2. 

Защитно облекло при 

експозиция на  твърди 

частици в съответствие с  

EN 13982-1 

- малък разлив: филтър тип 

Р1; 

- голям разлив: филтър тип 

ABEK-P2. 

 

Производство Защитни очила със  

странични предпазители 

Материал: Естествен каучук, Нитрилен 

каучук или Неопренов каучук 

Не се изисква Не се изисква 

Идентифицирана 

употреба 

Не е необходимо Не е необходимо. Не е необходимо. Не е необходимо. 

 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: Не допускайте изтичане на сместа в канализацията. 

         

  РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

а) външен вид: прахообразно  

б) мирис:  характерен за ароматните вещества; 

в) граница на мириса: -  

г) pH:  8.0 - 9.0 разтвор 100 g/l при 25С   

д) точка на топене/точка на замръзване: неприложимо;  

е) точка на кипене/интервал на кипене: неприложимо;  

ж) точка на запалване: неприложимо;   

з) скорост на изпаряване:  неприложимо; 

и) запалимост (твърдо вещество, газ): неприложимо; 

й) долна/горна граница на запалимост и експлозия:  неприложимо; 

к) налягане на парите: неприложимо;  

л) плътност на парите: неприложимо; 

м) относителна плътност: неприложимо;  

н) разтворимост(и): няма информация;   

о) коефициент на разпределение: n-октанол/вода:  няма информация; 

п) температура на самозапалване: неприложимо;  

р) температура на разпадане: няма информация;  

с) вискозитет: неприложимо;  

т) експлозивни свойства: неприложимо;  

у) оксидиращи свойства: няма информация 

9.2. Друга информация Няма на разположение. 

 

        

  РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

 

10.1. Реактивност  

Екзотермични реакции Взаимодействие с минерални киселини (Солна киселина, Сярна киселина,  

 Азотна киселина, Флуороводородна киселина, Перхлорна киселина и др.) 

10.2. Химична стабилност  Сместа е устойчива при предвидимите условия на съхранение и работа. Сместа 

не съдържа стабилизатори за запазване на химичната устойчивост. 

10.3. Възможност за опасни реакции Виж точка 10.1. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват Не са идентифицирани физични влияния, които водят до потенциално опасна 

ситуация. 
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10.5. Несъвместими материали Минерални киселини – екзотермично взаимодействие. 

10.6. Опасни продукти на разпадане Не са известни при идентифицираната употреба и препоръчаните условия на 

съхранение.  

 
 

  РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Сместа не са изпитвана с цел установяване и доказване на конкретни ефекти върху здравето. Представена е информация за съответните 

вещества, изброени в таблица 1, раздел 3,  които са от значение за класификацията на сместа. Не са известни взаимодействия на  

съставките на сместа.  

11.1.1. Остра токсичност  

Класът на опасност - Остра токсичност на веществата/ смесите според пътищата на експозиция се разделя на остра орална, остра 

дермална и остра инхалационна токсичност. Критерии за класифициране на смесите в клас на опасност Остра токсичност са стойности  

на Оценката на остра токсичност (ATE), изчислени на база стойности6 за LD50 (орални, дермални) или LC50 (инхалационни) на  

веществата, съставки на сместа – таблица 4.  

Таблица 4 

Вещества, 

CAS № 

Oрална Метод на  

изпитване 

Дермална Метод на  

изпитване 

Инхалационна Метод на  

изпитване 

Позова 

ване 

497-19-8 
плъх  

LD50 = 2800 mg/kg bw 

 

- 

заек  

 LD50 > 2000 mg/kg bw 

EPA 16 CFR  

1500.40 

плъх, 2 часа  

LC50 = 2,30 mg/L (прах/мъгла) 

- 
А 

68891-38-3 
плъх  

LD50 = 4100 mg/kg bw  OECD 401 

плъх 

 LD50 > 2000 mg/kg bw 

 

OECD 402 

 

- 
-  В 

7681-52-9 

жена (С) 

TDLo = 1000 mg/kg bw 

Мишка (D) 

LD50 = 880 mg/kg bw 

 

- 

 

- 

заек (D) 

 LD50 > 10000 mg/kg bw 

 

- 

плъх, 4 часа (E) 

LC50 > 5,25 mg/L (пари) 
 

 C 

 D 

 E 

 

Изчислени стойности на оценка на остра токсичност за сместа (ATEmix) 

смес ATE = 5000 mg/kg bw - Не се изчислява  - ATE = 300 mg/L -    - 
 

Сместа не съдържа съставки, класифицирани в съответните категории остра орална, дермална и инхалационна токсичност. 

Съгласно наличните данни от изпитване за L(D)C50 и изчислените стойности на Оценките на остра токсичност сместа не отговаря на 

критериите7 за класифициране в категориите Остра орална и Остра инхалационна токсичност. 

11.1.2. Корозивност / дразнене на кожата  

11.1.2.1. Корозия на кожата8 Съставката от значение за класифициране на сместа  в категория 1, Корозия  

 на кожата е веществото Sodium hypochlorite с CAS № 7681-52-9. Вижте  

 раздел 3, таблица 1). Сместа не отговаря на критериите9 за класифицира в  

 съответната категория опасност. 

11.1.2.2. Дразнене на кожата10 Индивидуалната концентрация на веществото Sodium hypochlorite в сместа 

 не е достатъчна да предизвика ефект на дразнене на кожата, следователно 

  да доведе до класифициране на сместа в категория 2, Дразнене на кожата. 

 Изпитване11: метод Act regulation 1973, вид: заек 

 - Вещество / смес: воден разтвор на Sodium hypochlorite, C = 4,74%, pH 10,1;  

 - Експозиция 24 часа, наблюдение след 48 часа 

 - Резултат не е доказан ефект на дразнене, PII < 5 

 

                                                      
6 Орална:  LD50 ≤ 2 000 mg/kg bw; Дермална:  LD50 ≤ 2 000 mg/kg bw; Инхалациона – пари: LC50 ≤ 20.0 mg/L.  

7 Орална токсишност: 300 < ATE ≤ 2 000 mg/kg bw , Инхалационна токсичност: 10,0 < ATE ≤ 20,0 mg/L 

Съгласно подхода за класифициране на смеси на база данни за съставките (формула на адитивност), Регламент CLP при оценката на информацията не се отчитат 

съставките, за които оралното гранично изпитване не показва остра токсичност LD50 > 2000 mg/kg bw. 

8 Корозия на кожата означава причиняването на необратима вреда на кожата; а именно, видима некроза от епидермиса до дермиса, след използването на изпитваното 

вещество в течение на не повече от 4 часа. 

9 Сместа се класифицира като корозивна, когато сумата от концентрациите на такива съставки превишава пределната концентрация ≥ 5%  - Регламент CLP, Приложение I,  

точка 3.2.3.3. 

10 Дразнене на кожата означава причиняване на обратимо увреждане на кожата след прилагане на изпитваното вещество в течение на повече от 4 часа. 

11 Позоваване: IUCLID Dataset, Creation date: 19-FEB-2000, Substance ID: 7681-52-9 
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11.1.3. Сериозно увреждане на очите12/ Дразнене на очите   

11.1.3.1. Сериозно увреждане на очите Вещества: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts с  

 CAS № 68891-38-3 и Sodium hypochlorite са класифицирани в категория 1 

Сериозно увреждане на очите. Сместа не отговаря на критериите за 

класифициране в категория 1, Сериозно увреждане на очите. 

 - Смеси13, съдържащи веществото Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium 

salts с Cw/w = 27% са класифицирани в категория 2, Дразнене на очите съгласно 

критериите на Регламент CLP. 

 Максималната концентрация на Sodium hypochlorite в сместа не е достатъчна 

да предизвика необратими ефекти върху очите. 

 - Изпитване14, вид: Човек, условие: интензивно измиване на очите с вода 

 - Sodium hypochlorite воден разтвор, концентрация на активен хлор под 5%  

  - Резултат: дразнене на очите. 

11.1.3.2. Дразнене на очите:  Сместа съгласно принципа за адитивност на съставките от значение за 

класификацията, Регламент CLP отговаря на критериите за класифициране в 

категория 2, Дразнене на очите. Вижте раздел 2. 

11.1.4. Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата  

Наличните данни относно ефектите на въздействие при експозиция на веществата, описани в раздел 3 доказват висока чувствителност  

на дихателните пътища и алергична реакция след контакт с кожата само на веществото Sodium hypochlorite – таблица 5 

Положителните резултати за кожна и респираторна сенсибилизация при експозиция на Sodium hypochlorite при хора са основание, но не 

и  достатъчно условие за класифициране на сместа. Данните от подходящи изпитвания върху животни са отрицателни. 

таблица 5 

Вещество, CAS № Метод на изпитване,Условия на изпитване Резултат Позоваване 

Sodium hypochlorite, 7681-52-9 

Концентрация 1% р-р, Patch tests, Човек  

Концентрация 1% р-р, Човек 

Концентрация 5.65% р-р, морско свинче 

Положителна реакция 

Асматична реакция 1 час след експозиция 

Не е наблюдавана свръхчувствителност на  

кожата и дихателните пътища. 

F 

Sodium carbonate, 497-19-8 Експозиция в работна среда 
Не са описани клинични данни за поява на  

алергична кожна реакция.  
G 

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, 

sodium salts, 68891-38-3 
In vivo test, морско свинче Не е доказан потенциал за сенсибилзация.  H 

 

11.1.5. Mутагенност на зародишните клетки 

Наличните данни от епидемиологични проучвания на хора и in vivo изпитвания за мутагенност за зародишни клетки при животни за 

веществата, представени в таблица 1 са отрицателни относно промяна в количеството или структурата на генетичния материал в клетките. 

11.1.6. Канцерогенност 

Нито едно от веществата, съставки на сместа не е класифицирано като канцероген от категория 1A, категория 1B или категория 2. 

11.1.7. Токсичност за репродукцията 

Сместа не съдържа съставки, класифицирани в категория 1А, категория 1B или категория 2 като токсична за репродукцията. 

11.1.8. СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция  и многократна експозиция 

Не е на разположение допълнителна информация за значими ефекти върху здравето, която не е разгледана в точки 11.1.1 – 11.1.7  

 

        

  РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

 

Данни за потенциалните опасности от веществата/ сместа във водна среда15.  

12.1. Токсичност 

Потенциалната опасност от веществата / сместа за водната екосистема според продължителността на въздействие се разделя на: 

                                                      
12 Сериозно увреждане на очите означава увреждане на тъканта на очите или сериозно физическо увреждане на зрението, в резултат от съприкосновението на изпитваното 

вещество с външната повърхност на очите, което не е напълно обратимо в рамките на 21 дни след прилагането му. 

13 Позоваване: SDS Printing date: 14.10.2011, Vers.no: 8, Product trade name: Cemtradet ES27 

14 Позоваване: IUCLID Dataset, Creation date: 19-FEB-2000, Substance ID: 7681-52-9 

15 Под водна среда се разбира водната екосистема. 
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  — остра опасност за водната среда; 

 — хронична (дългосрочна) опасност за водната среда.  

Сместа не са изпитвана за установяване на потенциал за остра опасност или дългосрочна опасност за водна среда. Данни от изпитване  

потенциала на веществата за остра опасност (ЕС50 или LC50) и потенциала за дългосрочна опасност за риби, ракообразни и водорасли са 

представени в таблица 6, стр. 9. 

Таблица 6 

Вещества  

CAS № 

Данни за остра водна токсичност 

Позоваване Видове водни организми, експозиция [h], токсични дози и токсични концентрации [mg/l], метод на изпитване 

Риби Водни бълхи Водорасли 

497-19-8 
Bluegill sunfish, 96h 

LС50 = 300,0 mg/l   

Cladoceran, 48h 

EC50: 200 - 227 mg/l 

- А 

 

68891-38-3 
Риби, 96h 

LС50 = 7,1 mg/l  

Daphnia magna, 48h  

EC50 =7.2 mg/l  

Водорасли, 96h  

EC50 = 7,5 mg/l 
H 

7681-52-9 
Clupea harengus, 96h  

LС50: 0,033 – 0,97 mg/l   

- Dunaliella Tertiolecta, 24h 

EC50 = 0.11 mg/l (активен Cl2) 
F 

Вещества  

CAS № 

Данни за хронична (дългосрочна) опасност за водната среда 

Позоваване Видове водни организми, експозиция [d], NOEC [mg/l], метод на изпитване 

Риби Водни бълхи Водорасли 

7681-52-9 
Риби, 134d 

NOEC* = 0,005 mg/l 

- водорасли, 24d 

NOEC = 0,0015 mg/l 
I 

68891-38-3 
Oncorhynchus mykiss, 28d (I) 

NOEC = 0,1 mg/l, OECD 204 

Daphnia magna, 21d (J) 

NOEC: 0,1 – 1.0 mg/l, OECD 211 

- J 

K 

 

*Общо количество остатъчен хлор 

12.1.1. Остра опасност за водна среда 

От представените експериментални данни за Остра опасност във водна среда (таблица 6) е видно, че единствено веществото Sodium 

hypochlorite, CAS № 7681-52-9 е с потенциал16 за Остра опасност във водна среда при експозиция. Веществото е класифицирано в 

категория 1, Остра опасност за водна среда. Мултипликациония коефициент (М) за Sodium hypochlorite, съответстващ на най-ниската 

експериментално определена стойност за L(E)C50 е 10. Сместа не отговаря на критерия17 за класифициране в категория 1 Остра опасност 

за водна среда. 

12.1.2. Хронична (дългосрочна) опасност за водна среда 

 Критериите за класифициране на сместа в подраздел Хронична токсичност съчетават два типа информация — данни за остра токсичност за 

водната среда и данни за вредно въздействие върху околната среда (данни за разградимост – точка 12.2 и биоакумулация – точка 12.3).  

Веществото Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts с CAS № 68891-38-3 е класифицирано в категория 3, Хронична опасност за 

водна среда. Веществото Sodium hypochlorite с не отговаря на на всички критериите18 за класифициране в подраздел Хронична опасност. 

Сместа не отговаря на критериите19 за класифициране в категория 3, Хронична опасност за водна среда. 

12.2. Устойчивост и разградимост 

12.2.1. Бърза биоразградимост на органичните вещества  

Сместа не е изпитвана за потенциал на биоразградимост. Oрганичното ПАВ вещество с CAS № 68891-38-3, съставка на сместа отговаря 

на изискванията за бърза биоразградимост съгласно Регламент CLP и на изискванията за крайна биоразградимост (минералиация) на 

Регламент (ЕО) № 648/2004. Таблица 7, стр. 10. 

12.3 Биоакумулираща способност. 

Способността на сместa да се натрупва (акумулира) в биотата и да преминава през хранителната верига не е проучена. За органични 

вещества факторa на биоконцентрация BCF ≥ 500 при риби е показател за потенциал за биоконцентриране за целите на класификацията. 

                                                      
16 Нивата на L(E)C50 ≤ 1 mg/l са показател за Остра опасност във водна среда 

17 Метод на сумиране: Сума от съставките с потенциал за  Остра опасност, категория 1 x M ≥ 25 %. 

18 Хронична опасност категория 1: a) L(E)C50 ≤ 1 mg/l; б) BCF ≥ 500;  Xронична опасност категория 2: a)1 mg/l < L(E)C50 ≤ 10 mg/l; б) BCF ≥ 500; c) NOEC ≤ 1 mg/l; 

Хронична опасност категория 3: a)10 mg/l < L(E)C50 ≤ 100 mg/l; б) BCF ≥ 500; c) NOEC ≤ 1 mg/l; 

Хронична опасност категория 4: a) L(E)C50 < разтворимост във вода; б) BCF ≥ 500; c) NOEC ≤ 1 mg/l; 

19 Сместа се класифицира в категория 3, Хронична опасност за водна среда, ако сумата от всички съставки, класифицирани в Хронична опасност категория 1, умножени по 

съответните им М-коефициенти, умножена по сто, заедно със сумата на всички съставки, класифицирани в категория 2 за хронична токсичност, умножена по десет, заедно 

със сумата от всички съставки, класифицирани в Хронична опасност, категория 3, е ≥ 25 %. 
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Биоразградимите вещества, притежаващи повърхностна активност се отличават с нисък потенциал на биоакумулиране (BCF ≤ 500) , 

Експерименталните стойности за BCF на съставките са обобщени в таблица 7, стр. 10 

12.4. Преносимост в почвата 

Преносимост в почвата е способността на съставките на сместа, в случай че са изпуснати в околната среда, да се пренасят под влияние на 

природните сили към подпочвените води или на разстояние от мястото на изпускане. Способността за преносимост се характеризира с 

експериментално определени въз основа на  абсорбцията на веществата или изчислени Кос – стойности. Наличните Кос – стойности за 

веществата от значение за класификацията на сместа са представени в таблица 7.      

Таблица 7 

Вещества,  

CAS № 

Биоразградимост / Разграждане Фактор на 

биоконцентрация (BCF) 

Разтворимост във 

вода 

Кос 

68891-38-3 

а)100% (EU Method C.4-C;   

отстраняване на разтворен органичен въглерод) 

б) 76% (OECD 301D консумация на кислород) (B) 

1300 L/kg wet-wt (B) 280 g/l (H) 191 ml/g ( K) 

497-19-8 Sodium carbonate се дисоцира във водна среда. 3.162 L/kg wet-wt (L) 215 g/l (at 20ºC) (A) 1  L/kg, MCI метод (L) 

7681-52-9 Log Kow = 4.2 BCF: 246 - 262 WS = 13.8 mg/l Koc: 1030 ml/g – 4780 ml/g 

 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Веществата съставки на сместа не отговарят на критериите20 на Регламент (EC) № 253/2011 за идентифициране като PBT или vPvB. 

 

 

  РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

 

Екологосъобразното управление на отпадъците21 като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 

образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности изисква класифициране на отпадъците.  

13.1. Класификация на отпадъка от сместа съгласно действащото Национално законодателство – Наредба 2 за класификация на 

отпадъците.  

13.1.1. Оценка на съответствието на отпадъка от сместа  

„CBA clean & fresh препарат за фаянс“ с условията по чл. 6  

за класифициране като опасен отпадък: Съгласно параграф 2, точка 1 отпадъка от сместа притежава свойства (Н4 и  

  Н8) от Приложение 2, но не притежава съответстващите характеристики от  

  Приложение 3. Отпадъка от сместа „CBA clean & fresh препарат за фаянс“ не  

  се идентифицира като опасен. 

13.1.2. Код на отпадъка от сместа съгласно списъка на  

отпадъците по Приложение № 1: 20 01 30 - значение: перилни и почистващи смеси 

13.2. Методи за третиране22 на отпадъците.  

Общия подход съгласно европейското законодателство за управление на отпадъците е подчинен на йерархия на отпадъците член 4 на 

Директива 2008/98/ЕО за отпадъците. Йерархията задава пет възможни начина за справяне с отпадъците и дава предимство на тези мерки 

в следната последователност:  

а) Предотвратяване23:  Спазвайки йерархията производителя приоритетно предприема мерки за   

 предотвратяване образуването на отпадъци при източника, които включват 

действия с резултат оптимизиране на опаковките и намаляване съдържанието 

на опасни вещества в състава на отпадъка (качествено предотвратяване на 

отпадъците). 

б) Оползотворяване, разделено на три под-категории  

 - Подготовка за повторна употреба,  

                                                      
20 Критерии за устойчивост (P): Период на полуразграждане по-голям от 40 дни; Критерии за биоакумулиране (B): Фактор на биоконцентрация при водните 

видове по-висок от 2000 и Критерии за токсичност (Т) класифициране в клас на опасност Специфична токсичност за определени органи след повтаряща се 

експозиция (STOT RE категория 1 или 2) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 

21 Съгласно Директива 2008/98/ЕО за отпадъците на Европейският парламент и на Съвета от 19.11.2008 г., обн. ОВ L312/3 като отпадък се дефинира „всяко 

вещество или предмет от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.   

22 Оползотворяване от една страна и противоположния термин обезвреждане (определен отрицателно като дейност, която не е по оползотворяване) заедно 

съставляват третиране на отпадъците.  

23 „Предотвратяването не е мярка за управление на отпадъците, защото то се отнася до вещества или предмети преди те да се превърнат в отпадъци. 
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 - Рециклиране:  С цел възможният отпадък от опакованият продукт „CBA clean & fresh препарат  

  за фаянс“ да бъде сведен до минимум чрез рециклиране на опаковките се 

  препоръчва разделното събиране на отпадъка от продукта, отпадъка от  

  опаковките и общият поток на отпадъци.   

в) Обезвреждане: Да не се допуска освобождаване на отпадъка от продукта генериран при  

 аварии чрез изхвърляне в канализационната система. Съобразно 

класификацията на отпадъка за реализиране на съответните действия по 

обезвреждане не се изискват специални предпазни мерки, които не са 

описани в раздел 6 и раздел 8. 

 

 

  РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

 

Класифицирана информация за транспорта по шосе,  

железници, море, вътрешни водни пътища и въздух:  Таблица 8 

Таблица 8 

Информация относно транспортирането 

  ADR/RID                   ADN/ADNR                      IMDG    IATA 

14.1 

 

Номер по списъка на ООН Нерегулиран    Нерегулиран   Нерегулиран    Нерегулиран.    

14.2 Наименование на пратката по списъка на ООН - - - - 

14.3 Класове на опасност при транспортиране - - - - 

14.4 Опаковъчна група - - - - 

14.5 Опасности за околната среда не не не не 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите не не не не 

14.7 Транспортиране в насипно състояние MARPOL 73/78, Приложение II и Кодекс IBC 

Няма на разположение. 

 

  РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

 

15.1. Информация относно специфични за продукта „CBA clean & fresh препарат за фаянс” и неговите съставки нормативни уредби на EC 

относно безопасността, здравето и околната среда, която още не е посочена в информационния лист за безопасност.   

15.1.1. Директива 2012/18/ЕС24 (Севезо III) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно контрола на  

опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета 

Предложение за включване на Sodium hypochlorite съгласно Член 4 (5) 

15.1.2. Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH Приложение XVII Вещества, предмет на ограничения върху продажбата и употребата: 

Веществата, съставки на сместа не са конролирани. 

15.2. Оценка на безопасност на сместа:  Не се изисква.  

 

 

  РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

 

16.1. Методи за оценка на информацията, използвана за целите на класификацията. 

Информационния лист за безопасност е съставен в съответствие с изискванията на Регламент25 (ЕС) 2015/830. Извършено е 

самостоятелно класифициране на сместа „CBA clean & fresh препарат за фаянс”, което включва идентифициране естеството  

и степента на опасностите от веществата и оценка на съответствието с критериите за класифициране  в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕО) 1272/2008. Методи за оценка на информацията за целите на класификацията на сместа съгласно член 9, точка 1, точка 2 

и точка 5 от Регламент CLP. Представените надеждни данни от изпитвания са аргумент за точното идентифициране на опасностите и 

коректната класификация на сместа.   

                                                      
24 Официален вестник на Европейския съюз L 197, 24 юли 2012 г. 
25 Официален вестник на Европейския съюз L 132/10 от 29.5.2015 г. 
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16.2. Текст към кодовете на предупрежденията за опасност, цитирани в Раздел 3, които не са пояснени в Раздел 2. 

Н314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 

Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Н400: Силно токсичен за водните организми.  

H412:  Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

16.3. Списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними, не пояснени в текста  

RRN REACH Registration Number 

CAS Chemical Abstracts Service 

Сw/w This is the mass of the solute divided by the mass of the solution (mass of solute plus mass of solvent), multiplied by 100. 

PBT/ vPvB Substances that are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with the  

criteria set out in Annex XIII, Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH); 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

LDL0 The lowest known lethal dose, derived from an individual case of poisoning, is abbreviated LCLo. 

LC50  Lethal concentration, 50%  

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PII Primary skin irritation index 

NOEC No Observed Effect Concentration  

ADR/RID The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road was done at Geneva on 30  

September 1957 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe, and it entered into force on 29 J 

anuary 1968. RID is the part of the Intergovernmental Convention for International Carriage by Rail Gefahrgut-Verordnung Straße  

и Eisenbahn  

ADN/ADNR                      European Agreement on the Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). Verordnung über die Beförderung  

gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR). 

IMDG The International Maritime Dangerous Goods 

IATA International Air Transport Association 

MARPOL 73/78 Marpol 73/78 is the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 

IBC BC Code provides an international standard for the safe carriage by sea of dangerous and noxious liquid chemicals in bulk. 

Seveso The Seveso Directive obliges Member States to ensure that operators have a policy in place to prevent major accidents.  

Operators handling dangerous substances above certain thresholds must regularly inform the public likely to be affected by an  

accident, providing safety reports, a safety management system and an internal emergency plan. 

16.4. Позоваване 

А SIDS Initial Assessment Report for SIAM 15 (Boston, USA, 22-25 October 2002), Sodium carbonate CAS No.: 497-19-8;  

B MSDS Isuing Date: 24-Sep-2013, Version 1; Product ID: 98694098_NA, P&G; 

С MSDS Chemwatch 1719 – 1, CD 2009/2 

D SDS OWENS-14 Revision Date: 02-Nov-2012, Version 1;  

E MSDS Number: COM075, Issue date 06-23-2014, Version # 01 

F IUCLID Dataset, Creation date: 19-FEB-2000, Substance ID: 7681-52-9; 

G HERA  Human and Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household Cleaning Products, Sodium carbonate  

(CAS No. 497-19-8) Edition 2.0 April, 2005; 

H SDS Printing date: 14.10.2011, Vers. No: 8, Product trade name: Cemtradet ES27; 

I SODIUM HYPOCHLORITE CAS No.: 7681-52-9 SUMMARY RISK ASSESSMENT REPORT, Final Summary, September 2009 Italy 

J sds no. : 47651 V004.0  printing date: 09.05.2012, Product identifier: P3-A; 

K SDS TANET ORANGE 10 X 1 LITER, WM 0712477 O, Print Date 20.05.2014, Identification number: 61436; 

L                      EPI System Summary only CAS Num: 000497-19-8; 
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